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1.
TM - Godkendelse af dagsorden
Sagsnr.: 11/22525
Resumé:
Sagsfremstilling:
Administrationens vurdering:
Økonomi og finansiering:
Beslutningskompetence:
Indstilling:
Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 08-02-2012:
Godkendt
- Der mangler det punkt fra Birger Prahl (F), som er fremsendt den 21. 12. 2011.
Bilag vedr. pkt. 7 er ikke publiceret på internettet.
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2.
TM - Til orientering
Sagsnr.: 11/22501
Resumé:
A. De statslige vand- og naturplaner er vedtaget, og blev offentliggjort henholdsvis den
22. december og 8. december 2011. Forslag til kommunale handleplaner for vand- og
Natura2000-områderne skal offentliggøres senest 6 måneder efter offentliggørelsen af de
statslige planer, og vedtages senest 1 år efter. Der er etableret to projekter, som
varetager udarbejdelsen af vandhandleplanen og handleplanerne for Natura2000områderne. Arbejdet skal ske i tæt samarbejde med
berørte nabokommuner. Kommissorier for projekterne er vedlagt.
B. Lejre Kommune har i 2011 afsluttet registreringen af beskyttet natur (§3-områder).
På www.miljoeportalen.dk, kan man i Arealinformation se de enkelte arealer, der er
vurderet til at være omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Arealet med beskyttet natur
i Lejre Kommune er ca. 25% større end tidligere registreret. det skyldes dels, at nogle
arealer tidligere har været overset, dels at andre er "vokset ind i beskyttelse", f.eks. ved
at dræn i en længere periode ikke er blevet vedligeholdt. Registreringen er vejledende,
men den fortæller lodsejere om, hvilke arealer Lejre Kommune anser for at være
beskyttede naturområder, hvis tilstand ikke må ændres uden dispensation.
C. Administrationen arbejde på at nedlægge en mindre strækning af den nyetablerede sti
langs Horseagers vestside, på stykket gennem Slåenhaven i Hvalsø. Det skyldes, at
naboerne til stien har rettet henvendelse til Lejre Kommune som følge af, at stien er
etableret meget tæt på deres skel, samtidig med at stien ligge på et niveau, som er
noget højere end de tilstødende parcelhusgrunde, hvilket gør, at stien er ved at blive
undermineret pga. regnskyl. Notat og kortudsnit er vedlagt.
D. Ejere af ejendommen beliggende Højby Kærvej 1, Højby, 4320 Lejre, har søgt om
landzonetilladelse til udstykning af bygningssættes og opførelse af et nyt stuehus. Lejre
Kommune gav den 11. november 2010 afslag til det ansøgte. Ejere har efterfølgende
påklaget afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnet
stadfæstede den 17. januar 2012 Lejre Kommunes afgørelse.
E. Med vedtagelsen af de statslige vandplaner er der fastsat ændrede reduktionskrav for
fosfor (P) og anvendelse af virkemidlet fosforvådområder. I oplandet til Kornerup Sø og
Lille Kattinge Sø skal der etableres 50,1 ha fosforvådområde, som skal fjerne 20 kg
fosfor pr. år. Indsatsen sker på grundlag af Grøn Vækst og aftale af 27. november 2009
mellem KL og Miljøministeriet om udmøntningen af vådområde- og ådalsindsatsen.
Administrationsmodellen for fosforvådområdeindsatsen svarer til modellen for
kvælstofvådområdeindsatsen. For Isefjord og Roskilde Fjord findes allerede en
vandoplandsstyregruppe (VOS). Der er stramme tidsfrister for VOS´ens arbejde i 2012,
som bl.a. omfatter udarbejdelse af en VandOplandsPlan (VOP) over mulige
projekter inden 15. marts 2012 og identifikation af hvilke projekter, der skal ansøges om
forundersøgelse af, inden 1. maj 2012. Der er indkaldt til første VOS-miljøledermøde om
fosforindsatsen den 6. februar 2012. Brev fra Naturstyrelsen af 6. januar 2012 om
fosforindsatsen er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling:
Administrationens vurdering:
Økonomi og finansiering:
Beslutningskompetence:
Indstilling:
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Bilag:
1. Kommissorium Natura2000 handleplaner
2. Kommissorium vandhandleplan
3. Nedllæggelse af sti af langs del af Horseager
4. Slåenhaven_Horseager notat om sti 160112
5. Højby Kærvej 1 - NMKN-afgørelse
6. Fosforvådområder brev om VOS og VOP til kommunerne
Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 08-02-2012:
Orientering til efterretning.

Side 3

Lejre Kommune
Udvalget for Teknik & Miljø

08-02-2012

Side 4

3.
TM - Pulje til cykel- og gangstier - 2011
Sagsnr.: 11/22104
Resumé:
Der søges en anlægsbevilling på i alt 500.000 kr. til færdiggørelse af Fjordstien, udgiften
søges frigivet fra puljen til "Cykel- og gangstier 2011".
Sagsfremstilling:
Der er på budget 2011 afsat et rådighedsbeløb på puljen til "Cykel- og gangstier" på 1,0
mio. kr., de 0,5 mio. kr. er disponeret til etablering af stipassage ved Hule Mølle
(Kisserupvej). De resterende 0,5 mio. kr. kan prioriteres til et af følgende
to projektforslag:



opgradering af den eksisterende trampesti mellem Byvejen og
Alfarvejen i Osted til en cykel- og gangsti med fast belægning
og belysning,
færdiggørelse af den rekreative cykelsti Fjordstien langs
Roskilde Fjord frem til Frederikssund Kommune.

Projektforslagene er nærmere beskrevet nedenfor.
Kirkestien i Osted:
Den eksisterende trampesti mellem Byvejen og Alfarvejen (Kirkestien) i Osted er meget
benyttet. Stien benyttes både af lokale borger til fritidsformål som f.eks. hundeluftning,
men også af de lette trafikanter der skal gennem Osted eller rundt i byen til bl.a. skolen,
hallen, kirken mm. Delstrækningen mellem Byvejen og Alfarvejen er en del af en samlet
stiforbindelse mellem Hvalsøvej og Hovedvejen.
I dag er dele af stiens forløb så lavtliggende, at der ved meget regnfald er problemer
med afvanding af trampestien. I vinterhalvåret kan stien opleves som utryg for de lette
trafikanter, da stien ikke er belyst og da der ikke sne- eller glatførebekæmpes på
stien.
Omkostningerne til opgradering af den eksisterende trampesti til en cykel- og gangsti
med asfaltbelægning og belysning er estimeret til 500.000 kr. En opgradering af stien vil
øge sikkerheden og trygheden for de lette trafikanter, der færdes på stien. Etablering af
en fast belægning vil herudover sikre at stien indgår i kommunens stisystemer, hvor der
gennemføres snerydning og glatførebekæmpelse.
I bilag I er forslaget med en cykel- og gangsti mellem Byvejen og Alfarvejen indtegnet.
Fjordstien
En realisering af Fjordstien, der opfylder tidligere planlagte linjeføring vil indebære, at
stien skal forløbe over Krabbesholm Gods´ Jorder. Da det ikke har været muligt at indgå
en frivillig aftale med Krabbesholm Gods omkring etablering af stien, vurderes
udgifterne til anlæggelse af den manglende delstrækning samt ekspropriation af
arealet til 600.000 - 750.000 kr. Restbeløbet på 158.000 kr. fra rådighedsbeløbet afsat til
Fjordstien er dermed ikke tilstrækkeligt. De resterende 500.000 kr. fra puljen til "Cykelog gangstier" 2011 kan dermed benyttes til etablering af delstrækningen over
Krabbesholm Gods´ Jorder.
Fjordstien samt mulighederne for etablering af delstrækningen over Krabbesholms Gods´
Jorder er nærmere beskrevet i dagsordenspunktet "TM - Forbindelse af Fjordstien mellem
Lejre og Frederikssund kommuner".
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Administrationens vurdering:
Det vurderes vigtigt, at de resterende 0,5 mio. kr. benyttes til færdiggørelse af
Fjordstien, da stien har været undervejs i 20 år og nu næsten er færdig. Stien involverer
alle kommuner omkring fjorden og mange lodsejere. Den er til glæde for
lokalbefolkningen og turister, ligesom den skaber positiv omtale og er med til at
markedsføre kommuner med bæredygtig turisme.
Da en forbedring af den eksisterende trampesti i Osted mellem Byvejen og Alfarvejen
(Kirkestien) vil øge trafiksikkerheden og trygheden for de lette trafikanter, vil projektet
indgå i kommunens kommende prioriteringer af midler til cykelstier, trafiksikkerhed mm.
Økonomi og finansiering:
Anlægsbevilling på i alt 0,5 mio. kr. til færdiggørelse af Fjordstien søges frigivet fra
puljen til "cykel- og gangstier", hvor der er afsat i alt 1,0 mio.kr. i budget 2011. De
øvrige 0,5 mio. kr. er frigivet til etablering af stipassage ved Hule Mølle (Kisserupvej).
Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen
Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
1. at Fjordstien færdiggøres i Lejre Kommune,
2. at der frigives en anlægsbevilling på i alt 500.000 kr. til færdiggørelse af
Fjordstien,
3. at det resterende rådighedsbeløb på 500.000 kr. i puljen til "Cykel- og gangstier" i
budget 2011 overføres til budget 2012, og at rådighedsbeløbet herefter
finansierer anlægsbevillingen.

Bilag:
1. Kirkestien mellem Byvejen og Alfarvejen.pdf
Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 08-02-2012:
Et flertal i udvalget bestående af A og V anmoder administrationen om at forelægge et
projekt for Kirkestien hvor der etableres asfaltbelægning, men ikke belysning. Prisen på
belysning ønskes oplyst særskilt.
Birger Prahl (F) kan tilslutte sig direktionens indstilling.
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4.
TM - Forbindelse af Fjordstien mellem Lejre og Frederikssund kommuner
Sagsnr.: 11/1649
Resumé:
Den rekreative cykelsti, Fjordstien, langs Roskilde Fjord nærmer sig fuldførelse.
Fjordstien i Lejre Kommune skal forbindes med Fjordstien i Frederikssund Kommune nord
for Gershøj. Det betyder, at stien skal over Krabbesholm Gods´s jorder. En frivillig aftale
har indtil nu ikke været mulig med ejer og administrator af Krabbesholm.
Nuværende afsatte anlægsmidler til Fjordstien er ikke tilstrækkelige til erhvervelse ved
køb eller ekspropriation. Der er brug for en beslutning om, færdiggørelse af Fjordstiens
cykeldel frem til Frederikssund Kommune.
Sagsfremstilling:
I projekt Fjordstien mangler nu ganske få strækninger at blive gennemført. Af kortet
bilag 1 ses Fjordstien i sin helhed og i bilag 2 en status for projektet.
Fjordstien som cykelsti er afmærket langs Roskilde Fjord frem til Sæby, og kan i
2012 afmærkes helt op til Gershøj ad Hornsherredvej/Holtensmindevej og
Gershøjvej, dog desværre uden cykelsti langs Gershøjvej. I den vedtagne Strategisk
infrastrukturplan har en cykelsti langs Gershøjvej projekt nr. 21, men tidspunkt for
realisering er endnu ikke fastlagt. Langs Isefjorden er cykelstien gennemført og dele af
vandrestien afmærket.
I marts 2011 aftalte administrationen i Lejre og Frederikssund Kommuner en strategi for
videreførelse og sammenkobling af Fjordstien, hvor den krydser Hønepilsgrøften
(kommunegrænsen) øst for Elverdamsvej ved Krabbesholm Gods nord for Gershøj. Bilag
3.
En realisering af Fjordstien, der opfylder tidligere planlægning (bilag 4) vil indebære, at
stien skal forløbe over Krabbesholm Gods´ jorder. Lodsejere i området blev kontaktet i
foråret 2011. Lejre har kun én, Krabbesholm Gods. Ejer og administrator af Krabbesholm
Gods blev orienteret pr. telefon, om projektet med forslag om et møde med kommunen
og fik tilsendt materiale.
Ejer og administrator meddelte efterfølgende pr. brev, at man ikke ønskede et møde,
ikke ønsker stien på ejendommen og begrunder det med naturhensyn, værdiforringelse
af ejendommen, forringelse af landbrugsdriften, skrald og støj, og at "størrelsen af en
eventuel erstatning vil stå i misforhold til anlæggets formål". Advokatfirmaet henstiller,
at stien føres uden om ejendommen.
Frederikssund Kommune har inden for de sidste par år lavet aftaler med lodsejere
mellem Frederikssund og Hyllingeris. et flot, fjordnært forløb af stien i de bedste
landskaber. Forhandlinger med Selsø Lindholm gods om strækningen forbi Selsø er nu i
gang. Frederikssund Kommunes byråd har truffet beslutning om, at gennemføre stien
ved køb eller om nødvendigt ekspropriation og har afsat 500.000 kr. pr. år i 4 år (20092012) til anlæg og erstatning.

Udtalelser:
Krabbesholm Gods v/advokat ønsker ikke stien, heller ikke med erstatning. (Bilag 5).
Administrationens vurdering:
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Det vurderes som meget vigtigt for hele idéen med Fjordstien, at den forløber fjordnært
og snørkler sig gennem landskabet og de små fjordbyer, væk fra de store trafikårer.
Fjordstien rundt om Roskilde Fjord og Isefjord er en rekreativ sti med fjordudsigt og
muligheder for oplevelser i landskabet med tilknyttede naturlejrpladser og anden
overnatningsmulighed. Fjordstien, der har været undervejs i 20 år, og nu er næsten
færdig involverer alle kommuner omkring fjordene og mange lodsejere. Den er til glæde
for lokalbefolkningen og turister, altid positivt omtalt og med til at markedsføre
kommunerne med bæredygtig turisme.
Administrationen vurderer, at Lejre Kommune bør gennemføre et fjordnært fælles
vandre- og cykel forløb for Fjordstien fra Gershøj og til Hønepilsgrøften, over
Krabbesholm Gods´ jorder.
Den bedste løsning opnås oftest ved frivillige aftaler, men den meget markante afvisning
projektet har mødt viser, hvor vanskeligt det kan blive at opnå en sådan frivillig aftale.
Administrationen finder det derfor hensigtsmæssigt med en løsning som den, der er
besluttet i Frederikssund Kommune, så også Lejre Kommune har mulighed for om
nødvendigt at erhverve arealerne til stien enten ved køb eller efter Vejlovens
ekspropriationsbestemmelser.
Økonomi og finansiering:
Der er forskellige muligheder for Fjordstiens forbindelse hen over Krabbesholm
Gods´ jorder, afhængigt af forhandlinger med Krabbesholm Gods. Udgifter til
erstatning/køb, anlæg af forbindelsen som grussti, samt afmærkning af Fjordstien fra
Sæby ad Gershøjvej og Krabbesholmvej estimeres til 600.000 - 750.000 kr.
På anlægskonto til Fjordstiens færdiggørelse står for nuværende et restbeløb på 185.000
kr. fra et rådighedsbeløb afsat til Fjordstien.
På anlægskontoen er der for 2011 et udisponeret beløb i stipuljen på 500.000 kr.
Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen
Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
1. at de udisponerede 500.000 kr. fra stipuljen disponeres til færdiggørelse af
Fjordstien i Lejre Kommune,
2. at administrationen fortsat forsøger at opnå enighed med Krabbesholm, om et
forløb af stien ved en frivillig aftale med erstatning for brug og for ulemper, og
3. såfremt en frivillig aftale om brug af arealerne ikke kan opnås, at Lejre kommune
er indstillet på, at erhverve arealer til stien ved ekspropriation.

Bilag:
1. Fjordstien i sin helhed
2. Status for gennemførelse af Fjordstien
3. Gershøj og Krabbesholm.pdf
4. Uddrag af planlægningsdokument for fjordstien og kort
5. Svar fra advokat
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Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 08-02-2012:
Administrationen anmodes om at fremlægge alternative linieføringer enten langs
amtsvejen eller langs kysten.
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5.
TM - Lokalplan LK 26 for et parkeringsareal til endelig godkendelse
Sagsnr.: 11/5779
Resumé:
Forslag til Lokalplan LK 26 for et parkeringsareal på Hovedgaden 42 og 44 i Hvalsø har
været i fornyet høring, og er nu klar til endelig vedtagelse.
Sagsfremstilling:
Forslag til lokalplan LK 26 for et parkeringsareal på Hovedgaden 42 og 44 i Hvalsø var i
offentlig høring fra den 6. september til den 1. november 2011. I høringsperioden kom
der nogle bemærkninger fra naboerne, som administrationen vurderede delvist burde
imødekommes med nogle ændringer i lokalplanforslaget.
Udvalget for Teknik og Miljø besluttede derfor at sende lokalplanforslaget i kortvarig
fornyet høring hos de berørte parter med nedenstående ændringer:


§ 10.5. er ændret til:
"Opstilling af container og udendørs oplag er ikke tilladt."



§ 10.6. er ændret til:
"Der skal opsættes en støjmur i en højde på 1,80 meter ind mod
naboejendommene, matrikel 7p, 7e, 7b og 32c, alle Kirke Hvalsø By, Kirke
Hvalsø. Støjmurens højde måles fra omgivende naturligt terræn i skel - se
Kortbilag 3 Terrænkort. Støjmuren skal opføres i røde teglsten. Støjmuren skal
desuden opføres i skel, således at siden ind mod naboerne er placeret i skel, mens
selve muren står inde på lokalplanområdet. Såfremt der er behov for en
støttemur, skal denne udformes som en integreret del af støjmuren."



§ 11.2. er ændret til:
"Parkeringsanlægget må ikke tages i brug før den fornødne støjmur er etableret".



Desuden er der som Bilag 3 indsat et terrænkort.

Ændringerne var i kortvarig fornyet høring fra den 14. december til den 3. januar 2012,
og der er ikke indkommet nogle bemærkninger til det ændrede forslag.
Udtalelser:
Administrationens vurdering:
Det er administrationens vurdering, at det fornyede forslag til Lokalplan LK 26 for et
parkeringsareal på Hovedgaden 42 og 44 forsøger at imødekomme alle parter bedst
muligt, og derfor bør godkendes endeligt.
Økonomi og finansiering:
Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen
Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
1. at Lokalplan LK 26 for et parkeringsareal på Hovedgaden 42 og 44 i Hvalsø
godkendes endeligt.
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Bilag:
1. Forslag til Lokalplan LK 26 for et parkeringsareal - som udsendt til fornyet høring
2. Telefonnotat om støjmur uge 51 2011
Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 08-02-2012:
Indstilling anbefales
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6.
TM - Nemmere annoncering
Sagsnr.: 11/24229
Resumé:
Udvalget for Teknik & Miljø bedes tage stilling til, om Lejre Kommune fortsat skal
annoncere på plan- og miljøområdet i lokale dagblade og aviser i forlængelse af
Gensidighedsaftalen 2012.
Sagsfremstilling:
Gensidighedsaftalen for 2012
Gensidighedsaftalen for 2012 omhandler de initiativer, som regeringen har taget for at
frigøre ressourcer i kommunerne. Gensidighedsaftalen indebærer en forpligtelse for
kommunerne, til at omprioritere for i alt 5 mia. kr. til borgernær service i perioden 20092013. Et af de statslige initiativer under Miljøministeriet, som er relevante for Center for
Byg & Miljø, er initiativet om nemmere annoncering på plan- og miljøområdet.
Nemmere annoncering:
Kommunerne har på plan- og miljøområdet i en lang række tilfælde været pålagt at
offentliggøre oplysning om ansøger, forslag, afgørelser, planer og lokale regulativer m.v.
gennem annoncering i lokale aviser og dagblade. Krav om annoncering i lokale dagblade
og aviser på plan- og miljøområdet forenkles i den udstrækning EU lovgivningen m.v.
giver mulighed herfor med Folketingets vedtagelse af Lov 1273 af 21-12-2011 om
ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om planlægning og forskellige andre love (Digital
annoncering, obligatorisk digital kommunikation, afskæring af klageadgang.
Efter den vedtagne lov om digital annoncering mv., kan kommunerne vælge udelukkende
at annoncere planer og afgørelse digitalt. Det gælder afgørelser og planer efter
miljøbeskyttelsesloven, planloven, jordforureningsloven, lov om kemikalier, lov om miljø
og genteknologi, miljøskadeloven, miljøvurderingsloven, miljømålsloven,
vandforsyningsloven, råstofloven, lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen
fra vandløb og søer, jagtloven, lov om beskyttelse af havmiljøet, vandløbsloven,
nationalparkloven, lov om beskyttelse af de ydre kroge i Tøndermarsken,
naturbeskyttelsesloven og skovloven.
Annoncer
Annonceringen i Center for Byg & Miljø kan inddeles i to kategorier: Annoncering af
konkrete afgørelser som knytter sig til en enkelt ejendom, herunder privatperson eller
virksomhed, og annoncering af diverse planer og strategier, som vedrører en bredere
kreds af borgere, og hvor inddragelse af offentligheden er nødvendig.
Konkrete afgørelser udgøres bl.a. af landzonetilladelser, miljøgodkendelser, tillæg til
miljøgodkendelser på virksomheder, godkendelser og anmeldelser efter
husdyrgodkendelsesloven og VVM tilladelser. Planer og strategier udgøres bl.a. af
kommuneplaner, lokalplanforslag, forslag og tillæg til spildevandsplaner, sektorplaner,
vandhandleplaner og indkaldelse til borgermøder.
Udtalelser:
Ingen
Administrationens vurdering:
Det er administrationens vurdering, at diverse planer, strategier og borgermøder, hvor
inddragelse af offentligheden er nødvendig, fortsat skal annonceres i lokale dagblade og
aviser med henvisning til yderligere information på Lejre Kommunes hjemmeside,
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hvorimod mere konkrete afgørelser, som knytter sig til en enkelt ejendom, herunder en
privatperson eller virksomhed udelukkende annonceres på Lejre Kommunes hjemmeside.

Økonomi og finansiering:
Lejre Kommunes reduktion i bloktilskud udgør som følge af gensidighedsaftalen 103.500
kr. pr. år, og budgettet for annoncer er reduceret med et tilsvarende beløb. Byg & Plan
samt Natur & Miljø har til sammenligning i år 2011 tilsammen brugt ca. 156.000 kr. på
annoncering.
Det er administrationens vurdering, at man ved ovennævnte tiltag vil kunne forvente en
besparelse på annoncering til lokale dagblade og aviser på ca. 100.000 kr.. Der
forventes således fremtidigt anvendt ca. 50.000 til annoncering på plan- og
miljøområdet.
Beslutningskompetence:
Økonomiudvalget

Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
1. at diverse planer, strategier og borgermøder hvor inddragelse
af offentligheden er nødvendig fortsat skal annonceres i lokale
dagblade og aviser med henvisning til yderligere information
på Lejre Kommunes hjemmesider,
2. at konkrete afgørelser, som knytter sig til en enkelt ejendom,
herunder en privatperson eller virksomhed udelukkende
annonceres på Lejre Kommunes hjemmeside.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 08-02-2012:
Indstilling anbefales
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7.
TM - Ansøgning om råstofindvindingstilladelse til Madelungs Grusgrav
Sagsnr.: 11/12662
Resumé:
Udvalget for Teknik & Miljø besluttede ved udvalgets møde den 18. januar 2012 at sende
et revideret udkast af råstofindvindingstilladelsen til Madelungs Grusgrav i høring i 14
dage.
De indkomne høringssvar er samlet i en hvidbog og adminstrationen har kommenteret de
indkomne høringssvar.
Sagsfremstilling:
Udvalget for Teknik & Miljø besluttede den 18. januar 2012 at sende et revideret udkast
af tilladelse til råstofindvinding i Madelungs Grusgrav i partshøring i 14 dage fra den 20.
januar 2012 til og med 3. februar 2012.
Administrationen har samlet de indkomne høringssvar i en hvidbog. Hvidbogen
eftersendes.
Endvidere har administrationen kommenteret de indkomne høringssvar i et notat.
Notatet eftersendes.
Administrationens vurdering:
Økonomi og finansiering:
Lejre Kommune skal i henhold til råstofloven meddele en tilladelse til råstofindvinding,
men på vilkår, der fastsættes af kommunen.
Beslutningskompetence:
Udvalget for Teknik & Miljø
Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
1. at der meddeles BG-Stone en 1-årig tilladelse til gravning i Madelungs Grusgrav på
nærmere anførte vilkår.
Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 08-02-2012:
Martin Stokholm oplyste, at han er nabo til den pågældende ejendom.
Udvalget konstaterede uden afstemning, at Martin Stokholm er inhabil i sagen, hvorefter
Martin Stokholm ikke deltog i sagens behandling.
Udvalget meddeler BG-Stone tilladelse til gravning i Madelungs Grusgrav som det
fremgår af vilkår i den udsendte tilladelse med følgende ændringer;
- at tilladelsens varighed forlænges til 5 år
- at der må graves max 10 meter under grundvandsspejlet
- at mængden ændres til 50.000 m3
- at volden flyttes ud til gravekanten som foreslået af Skovvejsgruppen
- at der max. 10 dage årligt, efter forudgående information senest dagen før til naboer
og Lejre Kommune, kan ske udlevering på lørdage fra kl. 8-14 eller fra kl. 6 på hverdage.
Lejre Kommune etablerer et samarbejdsforum for borgerne og BG Stone for at fremme et
godt naboskab.
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8.
TM - Eventuelt
Sagsnr.: 11/22523
Resumé:
Sagsfremstilling:
Administrationens vurdering:
Økonomi og finansiering:
Beslutningskompetence:
Indstilling:
Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 08-02-2012:
Udvalget drøftede følgende
-

Fast punkt med sager til kommende møder
Forhandlinger med Efterskolen Borrevejlecenteret – om adgangsvej. Der pågår
forhandling og resultatet forelægges udvalget på et kommende møde.
Punkt på udvalgsmødet hvor der orienteres om klima- og økologiarbejdet.
Forespørger om resultat af undersøgelser vedr. forurening jf. tidligere
henvendelse.

